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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

23 DE JUNHO DE 2017 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel acerca da 

atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 23 de junho de 2017. 

 

 

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. PROJETOS INTERMUNICIPAIS – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

No âmbito do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal nos diversos projetos 

intermunicipais, orientados pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, a autarquia 

deliberou, por unanimidade:  

Primeiro - Aprovar os valores máximos de cofinanciamento do município para 

cada um dos projetos;  

Segundo – Considerar a comparticipação de capital do Projeto Algarvemaisdigital 

numa próxima modificação orçamental;  

Terceiro - Remeter a presente deliberação à secção de contabilidade para emissão 

das fichas de cabimento. 

As deliberações acima referidas contemplam os seguintes projetos de modernização e 

desenvolvimento: 

 Áreas de Acolhimento empresarial - Candidatura ao CRESC 2020 

 Algarvemaisdigital 

 ANQEP - Agência Nacional Para Qualificação e Ensino Profissional 

 Plano Intermunicipal de Adaptações às Alterações Climáticas 

 INOVA ALGARVE 2020 

 

 

 (Reunião – 02/05/2017) 
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ii. MENÇÃO HONROSA EM ESTUDO DO ÍNDICE DA PRESENÇA NA INTERNET DAS CÂMARAS 

MUNICIPAIS. 

O Município de São Brás de Alportel foi distinguido pela Microsoft Portugal com uma 

Menção Honrosa no âmbito do estudo “Presença na Internet das Câmaras Municipais 

Portuguesas em 2014”, encontrando-se entre as 10 melhores do país ao nível de 

conteúdos e atualização e ocupando o 27.º lugar no ranking global nacional. Os resultados 

do estudo, divulgados em meados de maio do presente ano, tiveram em consideração 

quatro indicadores: conteúdos publicados e sua atualização; acessibilidade, 

navegabilidade e facilidade de utilização; serviços online; e participação pública.  

O estudo sobre a presença online da administração local foi desenvolvido pelo Laboratório 

de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informação em parceria com a 

Universidade do Minho. 

(Reunião – 16/05/2017) 

 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

 

PLANO DE AÇÃO NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA O VERÃO 2017 

A prevenção dos incêndios florestais consiste numa prioridade para a autarquia são-

brasense que desenvolve esforços para defender o território e as populações, um trabalho 

contínuo assente neste Plano de operações, composto por 15 eixos de ação, que espelham 

também o trabalho de cooperação e parceria com diversas entidades. 

 

i. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE 

COMBATE A INCÊNDIOS. 

No âmbito do Plano de Ação na prevenção de Incêndios Florestais para o verão 2017, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração para 

a Constituição do Dispositivo especial de Combate a Incêndios Florestais – DECIF, uma 

parceria entre as Câmaras Municipais do Algarve, a Autoridade Nacional de Proteção 
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Civil, a Federação dos Bombeiros do Algarve e as Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários. 

 (Reunião – 18/04/2017) 

 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO 

CALDEIRÃO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio de € 8.250,00 à 

Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, no âmbito do Protocolo de 

Colaboração para a Conservação e Valorização Natural e Florestal da Serra do Caldeirão, 

uma parceria fundamental nesta área de atuação. 

(Reunião – 18/04/2017) 

iii. REPARAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTOS 

No âmbito do Plano acima referido, encontram-se a decorrer, a bom ritmo, os trabalhos 

de reparação de caminhos florestais e construção de aquedutos, adjudicada à empresa de 

António José de Brito, pelo montante de 49.072,70€. 

 

O diagnóstico e a avaliação dos meios de prevenção e de combate existentes constituem 

o primeiro passo para definir um programa de ação adequado à realidade do município, 

tarefas que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo deste semestre, num trabalho 

coordenado pelo serviço Municipal de proteção Civil, em estreita proximidade com o 

Corpo de bombeiros, a GNR e a Associação de Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão, uma parceria fundamental nesta missão. 

Este Plano de Ação integra ações como a limpeza de caminhos florestais, torre de vigia na 

Menta, patrulhas do grupo de intervenção da proteção e socorro (GIPS), entre muitas 

outras que permitem rentabilizar recursos e aligeiras procedimentos, na prevenção e no 

combate aos incêndios florestais. 
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ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL 

Atendendo ao trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel em prol da comunidade e do território são-brasense, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 7.500,00 para fazer face às 

despesas com a realização de obras no sentido de melhorar as condições do Quartel. 

(Reunião – 02/05/2017) 

 

 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. 

i. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 3.000€ (três 

mil euros) ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, nos termos da alínea u) do 

n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito do apoio regular à 

comparticipação das despesas de consumos correntes com a Educação Pré-escolar e 1º 

ciclo do ensino básico.  

 

(Reunião – 02/02/2017)5 

 

 

i. APOIO À FORMAÇÃO DE JOVENS. 

Encarando a Educação como pilar essencial para a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária e na continuidade do apoio facultados aos estudantes são-brasenses, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de € 4.160,35 

referentes à comparticipação dos passes para transporte dos alunos inseridos na 

Formação em Contexto de Trabalho remetida pelo Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas. 

Uma aposta real na formação e no futuro profissional destes jovens que se têm assim 

oportunidade de continuar os seus estudos nas suas áreas preferenciais. 
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(Reunião – 30/05/2017) 

 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE FÉRIAS 2017 

 

A pensar no bem-estar das famílias são-brasenses, a autarquia promove anualmente, 

durante os meses de férias, um Programa de Atividades de ocupação dos tempos livres 

para as crianças e jovens.  

 

 

ii. FÉRIAS DESPORTIVAS 2017. 

Promover a prática desportiva e facultar uma alternativa de atividades de tempos livres 

em período de férias escolares é o objetivo das Férias Desportivas que à semelhança de 

anos anteriores decorrem entre 26 de junho e 21 de julho. Na edição deste ano o número 

de participantes foi reforçado, atingindo uma capacidade máxima de 60 participantes por 

semana. 

 

(Reunião – 30/05/2017) 

 

 

iii. OFICINAS “TERÇAS ÀS QUINTAS À TARDE”. 

A Câmara Municipal promove, no espaço da Biblioteca Municipal as Oficinas “Terças às 

Quintas à Tarde” um novo desafio para a ocupação dos tempos livres em tempo de férias 

de jovens entre os 8 e os 12 anos de idade. As atividades decorrem de 4 de julho a 10 de 

agosto. 

 

iv. FÉRIAS DIVERTIDAS 2017. 

A Câmara Municipal apoia uma vez mais as atividades de tempos livres para crianças dos 5 

aos 11 anos de idade, “Férias Divertidas”, mediante uma parceria com a empresa “Ensinar 
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a Sorrir”. Com sede da Escola EB 1 nº 2 de São Brás de Alportel, as atividades decorrem de 

26 de junho a 1 de setembro. 

 

SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO DO SUL. 

| REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE – ADALBERTO CAMPOS FERNANDES | 

Na sequência das muitas diligências que o Presidente da Câmara Municipal, tem 

desenvolvido, realizou-se no dia 5 de junho, a seu pedido, uma reunião no Ministério da 

Saúde, na qual o Ministro Adalberto Fernandes recebeu uma comitiva são-brasense 

constituída por autarcas e funcionários daquele centro. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal fez questão de convidar representantes dos 

diversos setores de trabalhadores desta unidade de saúde, bem como de todos os 

partidos políticos representados na Assembleia Municipal, órgão autárquico que dá voz à 

comunidade são-brasense. A comitiva foi constituída pelo Presidente Vítor Guerreiro e 

pela vice- presidente Marlene Guerreiro; pelo Presidente da Junta de Freguesia David 

Gonçalves e pelos representantes dos eleitos da Assembleia Municipal pelo Partido 

Socialista, Júlio Pereira, e pelo Partido Social Democrata, Tiago Silva; pela Coligação 

Democrática Unitária, Botelho Agulhas, bem como pela Diretora Técnica do Centro, 

Arminda Lopes e por um conjunto de profissionais do Centro, nomeadamente a 

coordenadora dos terapeutas ocupacionais, o enfermeiro coordenador, um fisioterapeuta 

e uma médica fisiatra. Na reunião marcou também presença Paulo Morgado, Presidente 

da Administração Regional de Saúde do Algarve. 

Após ouvir as preocupações relativamente aos problemas e necessidades que afetam o 

funcionamento do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, o Ministro da 

Saúde garantiu o seguinte: 

   a colocação imediata de 24 enfermeiros e de alguns outros profissionais de 

saúde, que são absolutamente necessários ao pleno funcionamento do Centro, 

permitindo que esta unidade possa retomar o internamento, na totalidade das 
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suas camas. Este procedimento, em regime extraordinário, será desenvolvido pela 

Administração Regional de Saúde, através do Centro Hospital do Algarve. 

  a aprovação, a muito breve prazo, do Decreto-lei que criará o Centro Hospitalar e 

Universitário do Algarve (CHUA), que virá integrar o Centro de São Brás de 

Alportel, na qualidade de Entidade Pública Empresarial (EPE), dotado da 

autonomia necessária ao seu pleno funcionamento, como anteriormente. 

 

i. COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
 

A Câmara Municipal assinalou o Dia Mundial do coração, dia 5 de maio, com a aquisição 

de equipamentos para elaboração de sumos e espremedor de citrinos para a Escola EB 2, 

3 Poeta Bernardo de Passos, uma ação que integra a estratégia de educação para a saúde 

e procura incentivar um estilo de vida saudável junto de crianças e jovens. 
 

ii. SESSÃO INFORMATIVA SOBRE FIBROCIMENTO 

 
A Câmara Municipal promoveu no passado dia 9 de maio, uma sessão informativa sobre 

“Fibrocimento”, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, tendo como 

oradores Maria do Carmo Proença e Fátima Roxo Aguiar, do Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge e Miguel de Oliveira, do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade do Algarve, a fim de esclarecer toda a comunidade estes materiais e as 

condições em que constituem risco para a saúde. 

 

iii. I SIMPÓSIO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMAGIOLOGIA MÉDICA E RADIOTERAPIA 
 

No dia 29 de abril o Cineteatro São Brás acolheu o I Simpósio da Associação Portuguesa 

de Imagiologia Médica e Radioterapia, uma iniciativa da Associação Portuguesa de 

Imagiologia Médica e Radioterapia que contou desde o primeiro momento com o apoio 

da Câmara Municipal. 

 

 

JUVENTUDE 
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i. PARTICIPAÇÃO SÃO-BRASENSE RECONHECIDA NO LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO JOVEM. 

O Município de São Brás de Alportel marcou presença na sessão de lançamento do OP 

Jovem – Orçamento Participativo Jovem, que teve lugar no dia 30 de abril, domingo, em 

Tavira, no âmbito das Comemorações do Dia do Associativismo Juvenil. 

Município pioneiro na primeira experiência de orçamento participativo entre crianças e 

jovens em Portugal, no ano de 2007, São Brás de Alportel foi reconhecido por promover a 

cidadania ativa e solidária junto da população mais jovem do concelho, incentivando os 

mais novos a intervir na tomada de decisões sobre o futuro do seu concelho. 

 

 

AÇÃO SOCIAL. 

i. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA ÁREA DA HABITAÇÃO SOCIAL – SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a assinatura do Protocolo de 

Colaboração na área da habitação social com a Santa casa da Misericórdia e dar poderes 

ao Senhor Presidente para o assinar. Este protocolo visa o desenvolvimento de um 

trabalho conjunto, na área da intervenção social, com vista à melhoria da oferta da 

habitação social no concelho, que pode efetivar-se através de diversas ações, entre as 

quais o estabelecimento de contratos de comodato para a disponibilização de imóveis da 

Santa casa para incremento da oferta de habitação social. 

O desenvolvimento de projetos que visem o repovoamento e dinamização populacional 

de sítios na zona serrana do concelho é outra das frentes desta estratégia de parceria. 

 

(Reunião – 02/05/2017) 

 

 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASMAL  

Dando continuidade à parceria desenvolvida pela autarquia e a ASMAL - Associação de 

Saúde Mental do Algarve, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a 

verba no valor de € 153,10€ para apoiar comparticipação do passe mensal e aquisição de 

medicação de uma utente residente neste concelho de forma a garantir a continuidade da 

frequência nas atividades terapêuticas no Fórum Sócio Ocupacional de Faro. 
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 (Reunião – 30/05/2017) 

 

 

iii. PROTOCOLO PARA UMA ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo para uma 

Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, aprovado pelo Conselho 

Intermunicipal da CI-Amal, em reunião realizada no passado dia 02 de junho 

corrente e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. 

(Reunião – 14/06/2017) 

iv. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 

No âmbito dos trabalhos de manutenção do Parque de Habitação Municipal encontra-se 

em fase de execução, um conjunto de intervenções em fogos de habitação social. 

 

 

v. PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

| ENVOLVE | 

Decorreu no dia 14 de março uma sessão subordinada ao tema “Os Provérbios vão à 

Serra”, na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados. Ainda no âmbito deste 

projeto, o Centro Museológico do Alportel acolheu durante todos os sábados e domingos 

de março, entre as 14h00 e as 17h00, atividades que pretendem reviver a tradição das 

“Rifas com Rebuçados”, vivida outrora em tempos de Quaresma que apela ao convívio em 

tempo de recato. 

 

| PROJETO MAIS VIVER MAIS APRENDER | 

Este Projeto de Intervenção Comunitária promoveu no passado dia 5 de maio uma Classe 

de Movimentos, sob orientação da Dr.ª Isabel Carvalho, fisioterapeuta da Unidade de 

Cuidados na Comunidade de São Brás de Alportel “Al-Portelos” ACES – Central. 

O Projeto “Mais Viver, Mais Aprender” resulta de uma parceria entre a Unidade de 

Cuidados na Comunidade de São Brás de Alportel “Al.Portellus” – ACES Central e Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel. 

 

| ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ | 
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O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz mantém uma oferta de atividades regulares, no 

âmbito do programa de atividades de intervenção comunitária “Bem-me-quer”, 

constituída por atividades de cariz recreativo e desportivo, bem como ações de 

informação e sensibilização, nas quais se incluem ateliês de leitura, culinária, sessões de 

informática, ginástica, workshops, bem como visitas temáticas. 

 

vi. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS…” 

 

| COMUNICAÇÃO POSITIVA| 

No dia 21 de abril, a “Comunicação Positiva” foi tema de conversa do Ciclo de Tertúlias 

“Aqui entre nós”, que nesta edição contou com a participação de Sílvia Barrios, 

especialista na matéria que desafiou a refletir sobre a forma como projetamos o mundo e 

interagimos através da comunicação. 

| A AVENTURA DA MATERNIDADE| 

No dia 12 de maio, o Ciclo de Tertúlias “Aqui entre nós” convidou a refletir sobre a 

maternidade. Esta sessão contou com a participação de Raquel e Sandra Lobo, bem como 

diversos convidados que partilharam as suas experiências. 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No âmbito dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, em curso pelo município 

de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

vereadores eleitos pelo PSD, proceder à reabertura do processo de revisão do PDM de 

São Brás de Alportel, no âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), um procedimento puramente formal e administrativo que deriva do 

novo enquadramento legal.  

A reabertura formal deste processo vai ao encontro do novo enquadramento legal, 

embora o ritmo dos trabalhos desenvolvido não fosse comprometido por estas questões 

administrativas. 

(Reunião – 18/04/2017) 
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ii. REABERTURA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Dando cumprimento à legislação referida na alínea anterior, a Câmara Municipal, após 

analisar a informação técnica, deliberou por unanimidade a Reabertura do processo de 

Elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel. 

 Este plano que assume particular interesse pelo contributo à fixação de empresas 

no concelho. 

(Reunião – 16/05/2017) 

 

 

iii. REABERTURA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PIER – PLANO 

DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL 

Ainda no mesmo âmbito, em conformidade com a legislação referida, e após análise da 

informação técnica facultada, a Câmara Municipal, deliberou por unanimidade a 

reabertura do processo de elaboração do Plano de Pormenor PIER – Plano de Intervenção 

em Espaço Rural das Instalações Industriais do Peral, no âmbito do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. 

 (Reunião – 16/05/2017) 

 

iv. NOVAS ATRIBUIÇÕES TOPONÍMICAS  

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi celebrado em São Brás de Alportel com 

uma Sessão de Apresentação Pública das Novas Designações Toponímicas, em 

homenagem a dois ilustres algarvios – o Prof. José de Sousa Uva Júnior e a Prof.ª Doutora 

Teresa Júdice Gamito, que teve lugar ontem, dia 23, no Centro Explicativo e de 

Acolhimento da Calçadinha. 

 

PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 
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i. BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. 

No âmbito do Plano Municipal de Pavimentação de Caminhos foram concluídos os 

trabalhos de beneficiação e reabilitação de pavimentos em estradas e caminhos 

municipais, um pouco por todo o município, um investimento global de 147.979,48€, 

adjudicado à empresa José Sousa barra & Filhos Lda. 

 

ii. PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO EM MEALHAS E REPAVIMENTAÇÃO DA VNC 15. 
 
No âmbito do Plano Municipal, a autarquia procedeu à pavimentação do caminho do 
barrocal no Sítio das Mealhas e repavimentação da VNC 15 e acessos adjacentes no sítio 
de Machados. Esta obra, no valor de 48.562,26€ foi adjudicada à empresa Rolear On SA. 
 

iii. BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 514 – FRONTEIRA COM O CONCELHO DE OLHÃO. 

Na sequência de compromissos assumidos entre a Câmara Municipal e a Câmara 

Municipal de Olhão na melhoria das condições de segurança desta estrada assinalada 

como de risco, devido à ocorrência de inúmeros acidentes na via, a Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel adjudicou a beneficiação da Estrada Municipal 514 entre o Caminho 

Municipal 1207 e João Cavaleiro à empresa Candeias &Silva Lda, pelo valor de 

157.430,56€. 

A Câmara Municipal pretende desta forma melhorar as condições de mobilidade e 

segurança da referida estrada, reduzindo consequentemente o número de sinistros. 

Aguarda-se ainda que o município de Olhão proceda à melhoria do restante troço, 

conforme acordado. 

 

iv. ALARGAMENTO DE CAMINHO NA CHIBEIRA. 

No âmbito do referido plano encontra-se em fase de execução por Franclim José Gago o 

alargamento de caminho na Chibeira pelo montante de 3.439,70€. 

 

 

 

MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 
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i. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

| CONTOS NA QUINTA | 

Em abril, dia 22, a mala dos contos desvendou as peripécias de “Zé Texugo e a grande 

viagem”. 

Na tarde do dia 27 de maio, no âmbito da sua rubrica de atividades “Contos na Quinta”, a 

Quinta do Peral acolheu o conto “A guardadora de patos” . 

 

| SÁBADOS NA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados, durante o mês de maio à natureza e energias 

renováveis, mediante a realização de 2 ateliês temáticos. O primeiro realizou-se na 

manhã de dia 13 econvidou a passear no Circuito Pedestre PR4 “O Caminho da Escola” e 

conhecer as principais espécies de plantas e animais que vivem em redor da Quinta. O 

segundo teve lugar no sábado, dia 27, as Comemorações do Dia Nacional da Energia com 

um workshop especial de confeção de um bolo e sua cozedura em forno solar. 

Durante os meses de abril, maio e junho houve ainda oportunidade de participação nas 

rotinas dos animais da Quinta, com descoberta dos alimentos preferidos de cada um 

deles e dos seus hábitos alimentares específicos, no âmbito da atividade “Vamos tratar 

dos animais da Quinta”. 

| PASSEIO AO MOINHO DO BENGADO E AZENHA DA MESQUITA| 

A Quinta do peral assinalou o Dia da Terra, dia 22 de abril, com um passeio ao Moinho de 

vento do Bengado e à Azenha da Mesquita, locais, onde sempre decorreram atividades 

humanas ambientalmente sustentáveis.  

| WORKSHOP “PLANO DETOX”| 

Na manhã de dia 27 de maio, sob orientação de Ana Matos foi dinamizado um Workshop 

de um Plano Detox, sobre sopas, chás medicinais e tónicos calmantes. Uma proposta de 

aprendizagem e degustação de opções mais saudáveis e felizes. 

| VEÍCULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA ALGAR | 

Nos dias 6 e 7 de junho, o Veículo de Educação Ambiental da ALGAR deslocou-se a São 

Brás de Alportel para ações de sensibilização para grupos escolares e para o público em 

geral. Este veículo está equipado com painéis expositivos e interativos e ainda vários 

jogos de cariz ambiental, abordando, entre outras temáticas, a importância da aplicação 

da política dos “3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar” os resíduos produzidos. 
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ii. LAVAGEM MECÂNICA DE CONTENTORES. 

O serviço de lavagem mecânica de contentores no concelho teve início em maio e termina 

no decorrer do mês de outubro.  

Este serviço, fundamental para uma boa higienização dos espaços públicos, foi 

adjudicado à empresa Hidurbe Serviços, S.A pelo valor de € 13.104,00 acrescidos de iva à 

taxa legal em vigor, com o objetivo de reforçar a lavagem e desinfeção dos equipamentos 

de deposição de resíduos e com vista a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

munícipes. 

A lavagem e desinfeção são realizadas no interior e exterior destes equipamentos e são 

usados produtos específicos com ação bactericida, repelente de insetos e com odor 

agradável. 

 

iii. PARQUE AMBIENTAL DA ALFARROBEIRA (UNIDADE DE COMPOSTAGEM /CENTRAL DE 

VALORIZAÇÃO ORGÂNICA) – ALGAR – EXIGÊNCIA DE RESOLUÇÃO. 

Atenta às preocupações que têm vindo a ser manifestadas pelas populações do sítio da 

Mesquita e arredores, em relação a odores que se fazem sentir nas imediações da 

Unidade de Valorização Orgânica de Resíduos da ALGAR- Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A., empresa responsável pela recolha e tratamento dos resíduos no 

Algarve, a Câmara Municipal efetuou de imediato todas as diligências ao seu alcance para 

resolver esta situação. 

Neste sentido, o presidente da Câmara Municipal já reuniu por diversas vezes com a 

Administração da ALGAR e exigiu por escrito uma resposta urgente por parte da empresa 

para que sejam realizadas todas as intervenções necessárias à resolução deste problema. 

Estas diligências foram efetuadas ainda junto do Ministro do Ambiente, Eng.º João 

Fernandes, em ofício enviado no dia 26 de abril, tendo sido ainda dado conhecimento da 

situação aos deputados eleitos pelo Algarve, pelos diferentes partidos políticos e à AMAL- 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, no sentido de pedir o envolvimento de todos os 

agentes na resolução urgente deste problema. 

Foram posteriormente realizadas mais reuniões com o Presidente do Conselho de 

Administração da empresa, nas quais foram garantidas a implementação de conjunto de 

medidas para minorar a situação, até que fossem identificadas as soluções definitivas a 

implementar. 
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No seguimento destas comunicações foi apresentado no dia 29 de maio, como resposta 

às exigências de resolução imediata dos problemas identificados, um plano de ação para 

eliminar os odores, cuja primeira fase foi concluída a 19 de maio.  

Esta primeira fase referiu-se a: 

“Remoção de pilhas de matérias orgânica 8semana de 15-19/5/2017) 

 - Transporte das pilhas de composto atualmente na laje da maturação; 

 - 3 motoristas/d afetos 100% a estes transportes. 

Suspensão de receção de resíduos na CVO  

- Suspensão já em vigor desde o dia 04/4/2017 e deverá manter-se até ao fim da 

manutenção programada das centrifugas (25/5/2017). 

 

2ª Fase 

Ajuste da capacidade de processamento (semana 29/5 a 02/6/2017) 

- Reduzir a quantidade de resíduos processados dos 160 t/d para 40 t/d, ou seja, de 80 t/d 

de matéria orgânica processada na Digestão para 20 t/d; 

- Ajustar o funcionamento da instalação de 2 turnos para 1 turno de processamento; 

- Funcionamento do Tratamento mecânico e da Digestão com a paragem da etapa da 

compostagem; 

- Lama desidratada será transportada diretamente para aterro deixando de ser 

compostada na CVO; 

Todos os refugos serão igualmente transportados diretamente a aterro; 

Possibilidade de utilização da laje de maturação da CVO, mas para o processamento de 

resíduos verdes. 

 

3ª Fase 

Intervenções para a minimização de odores (a partir da semana 05/6/2017) 

- Fecho da fachada sul do edifício da maturação com chapa de modo a minimizar 

fenómenos de arrastamento de odores através dos ventos; 

- projeto de execução de alteração no sistema de arejamento das pilhas de composto + 

sistema de confinamento e desodorização na nave de maturação.” 
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Neste âmbito, prevê-se a conclusão de todos os trabalhos durante o mês de junho e 

respetiva resolução dos problemas identificados. 

 

PROPOSTA APRESENTA PELOS ELEITOS DO PSD 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Presidente e dos 

Vereadores eleitos pelo PS, mediante declaração de voto, aprovar a proposta 

apresentada pelos eleitos do PSD referente ao Parque Ambiental da Alfarrobeira (Unidade 

de Compostagem/Central de Valorização Orgânica) – ALGAR – Exigência de Resolução. 

 (Reunião – 30/05/2017) 

 

iv. REDE PILOTO PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA  

A Câmara Municipal assinou no passado dia 18 de maio o Protocolo de Colaboração 

Institucional para a Promoção da Mobilidade Elétrica e do Turismo Sustentável na região 

do Algarve. No âmbito desta parceria, com os municípios algarvios, a AMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, o Turismo de Portugal e a Mobi.E, o município irá 

receber dois novos postos de carregamento semirrápido para veículos elétricos. 

 

 

CULTURA. 

  

i. APOIO À REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DO MUSEU DO TRAJO 

Único a sul do Tejo, o Museu do Trajo de São Brás de Alportel é uma referência da 

etnografia na região e no país. Dado o seu relevante trabalho na valorização do 

património, na dinamização cultural e na integração da comunidade, o Museu do Trajo, 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, tem vindo a merecer 

um amplo apoio por parte do Município de São Brás de Alportel. 

Na continuidade deste apoio e no âmbito de um profícuo trabalho de parceria, em prol do 

desenvolvimento cultural de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal aprovou, em 

reunião de Câmara de 2 de maio, a atribuição de um apoio à Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, no valor de 30.000€ para ajudar a entidade a custear as despesas 
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com a obra de requalificação do espaço exterior do Museu do Trajo, para a criação de uma 

nova Eira.  

(Reunião – 02/05/2017)  

 

ii. FESTA DAS TOCHAS FLORIDAS 

A Câmara Municipal apoiou uma vez mais a realização da Festa das Tochas Floridas, uma 

das tradições mais significativas da comunidade são-brasense que conta todos os anos 

com centenas de participantes e milhares de visitantes. 

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Associação Jovem sambrasense, Paróquia e 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel que todos os anos unem esforços para que esta 

festa seja um sucesso. 

 

iii. FEIRA DA SERRA 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel encontra-se a preparar a 26ª edição da Feira 

da Serra, uma edição que conta pela primeira vez com 4 dias de experiências,  27, 28, 29 e 

30 de julho!  Este certame já conquistou um lugar de referência no roteiro turístico do 

Algarve e renasce ano após ano para estabelecer a ponte entre a tradição e a inovação 

com mais de uma dezena de espaços diferentes e um programa de animação para toda a 

família. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Tabela de 

Tarifas apresentada pela Comissão Organizadora da Feira da Serra. 

(Reunião – 30/05/2017) 

Na mesma linha orientadora, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

as Normas de Funcionamento da Feira da Serra. 

(Reunião – 14/06/2017) 
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iv. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE – 4º FESTIVAL DO CARACOL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 1.400,00 à 

Associação Jovem Sambrasense para ajudar nas despesas do 4º Festival do Caracol, 

realizado nos dias 19, 20 e 21 de maio, no recinto do Polidesportivo Municipal. 

(Reunião – 30/05/2017) 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – CORO 

DOS AMIGOS DO MUSEU 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 1.500,00 à Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel a fim de apoiar os custos associados ao 

desenvolvimento das atividades culturais do Coro dos Amigos do Museu. 

(Reunião – 14/06/2017) 

vi. DIAS DE ABRIL – PROGRAMA COMEMORATIVO DA REVOLUÇÃO DE 25 DE ABRIL 

Terminada a cerimónia protocolar de hastear da bandeira com acompanhamento musical 

pela banda Filarmónica de São Brás de Alportel, o Programa Comemorativo da Revolução 

de 25 de abril – Dias de Abril prosseguiu com a apresentação pública da mais recente obra 

de Luis Barriga “ Mais Sol que Sombra” um romance no ambiente pós 25 de abril. Esta 

sessão contou com diversos momentos culturais de declamação de poesia e 

interpretações musicais alusivas à época. 

 

vii. A FESTA SAI À RUA – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA TRADIÇÃO CULTURAL DOS SANTOS 

POPULARES 

O Programa de Valorização da Tradição Cultural dos Santos Populares “A Festa Sai à 

Rua” regressa a São Brás de Alportel para noites quentes perfumadas com aromas 

campestres, onde não falta a típica sardinha assada e a boa música portuguesa. Uma 

iniciativa da Câmara Municipal que conta com a parceira de associações locais e da 

paróquia de São Brás, sempre com entrada gratuita. 

A edição deste ano contou com a seguinte calendarização: 

Dias 9 e 10| São Romão 

Dia 17| Mesquita 
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Dia 23| Alportel 

Dia 30| Bairro Social João Rosa Beatriz 

 

viii. 2ª EDIÇÃO DA RECRIAÇÃO HISTÓRICA “SÃO BRAZ D’ALPORTEL 1914” 

Nos dias 27 e 28 de maio o Centro Histórico de São Brás de Alportel recuou até 1914 para 

celebrar, recordar e reviver aquele que foi um momento de viragem na História do 

município. 

As ruas do Centro Histórico abriram portas à comunidade devidamente trajada à época, 

os copos e petiscos, em tascas e tabernas, recordam os sabores de outros tempos e a 

animação de rua procurou fazer jus aos divertimentos do início do século XX. 

Acontecimentos inesperados, artistas de circo, o tradicional carrossel, os acordes da 

música intemporal, as surpresas do teatro de rua e o mercado com produtos locais, foram 

alguns dos ingredientes destes dois dias de Recriação Histórica.  

Por ruelas e recantos, Casas de Portas Abertas convidaram a entrar, as personagens a 

recriar situações do quotidiano nos sítios mais inesperados ou artesãos a trabalhar ao vivo 

no seu ofício foram outros atrativos desta viagem de sucesso ao passado. 

A Recriação Histórica “São Braz d’Alportel 1914” foi uma organização da Câmara 

Municipal tel, com o apoio técnico do Museu do Trajo, a colaboração de associações, 

estabelecimentos comerciais, artesãos e produtores, artistas e grupos musicais, grupos 

informais e da comunidade em geral. Nesta segunda edição, o evento tem o apoio do 

Programa 365 Algarve.  

ix. LANÇAMENTO DO LIVRO “ESCRYTOS- CRÓNICAS E ENSAIOS SOBRE CULTURA 

CONTEMPORÂNEA 

A Câmara Municipal acolheu o lançamento do livro “Escrytos – crónicas e ensaios sobre 

cultura contemporânea (2013-2017)”, de autoria do investigador e estudioso são-brasense 

Paulo Pires. Esta sessão, realizada no passado dia 15 de junho no largo de São Sebastião 

contou com a apresentação da obra pela Dr.ª Ana Isabel Soares, na presença do 

Presidente da Câmara Municipal, o representante da Editora Arranha-Céus Paulo Cotrim 

e ainda o autor, Paulo Pires. 
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x. 4ª EDIÇÃO NOITE PRATA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No passado dia 16, a Câmara Municipal promoveu mais uma ação de valorização do 

comércio local, a Noite de Prata, uma iniciativa desenvolvida com a colaboração dos  

lojistas aderentes, associações e entidades locais. 

A edição deste ano contou com a participação de cerca de 30 estabelecimentos aderentes 

que mostraram a qualidade e diversidade do comércio local com diversas sugestões de 

promoções e descontos. A animação marcou presença em 6 palcos distintos, e um pouco 

por todas as ruas do comércio.  

 

xi. EXPOSIÇÃO “QUEM NOS ESCREVE DA SERRA” 

No passado dia 14 de maio foi inaugurada a exposição de rua itinerante sobre as estelas 

com escrita do Sudoeste e a Idade do Ferro, junto da Capela de Nossa Senhora de Fátima 

em Parises, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, a Câmara Municipal de Loulé e o Projeto ESTELA. 

A exposição pretende levar o espaço cultural “Museu” para fora de portas, interagindo 

com as comunidades locais e contribuir para um acesso mais democrático à cultura, tendo 

sido colocada na via pública, é visitável 24h, gratuita e bilingue.  

No espaço contíguo à exposição continha ainda obras contemporâneas dos artistas 

plásticos Menau, Ângela Menezes e da são-brasense Ana Isabel Palma que, a partir da 

escrita do Sudoeste, criaram pinturas murais e um projeto escultórico.  

A exposição contou ainda com o apoio do Museu Nacional de Arqueologia (Direção-Geral 

do Património Cultural), do Museu Municipal de Faro e da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Teve também a colaboração da Direção Regional de Cultura do 

Algarve, da Junta de Freguesia do Ameixial, da Junta de Freguesia de Benafim, da Junta 

de Freguesia de Salir e da Direção-Geral do Património Cultural. 

 

xii. CICLO DE EXPOSIÇÕES 2017 

 

Terminada a exposição “Infinito’s”, a 30 de abril, o Centro de Artes e Ofícios abriu portas à 

exposição “A Sagração do Lugar – Uma perspetiva sobre a devoção às almas em São Brás 

de Alportel”, etnografia e informação de Maria Brás e Anabela Conceição, no dia 5 de 

maio. 
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Durante o mês de abril a galeria Municipal convidou a uma “Viagem Interior” para 

conhecer o Algarve, sob o olhar fotográfico de Telma Veríssimo. 

Em maio, Mês de Primavera Jovem, a Galeria Municipal também teve Arte Jovem, uma 

mostra fotográfica de Sandra e Raquel Lobo que revela retratos de pessoas, momentos, 

emoções que dão vida à exposição Ágape, patente neste espaço de 3 a 30 de maio. Em junho 

a exposição “Pássaros Pousados e Cavalos `a Solta” ilustra as paredes da Galeria Municipal 

com trabalhos de pintura e escultura de Maria Hortense Susano e Henrique Martins Silva. 

Até dia 30 de maio o Centro Museológico do Alportel mostrou a arte de José Venceslau em 

“Brinquedos em, madeira – Brincar com arte: A arte de brincar”. De 3 de junho a 31 de agosto 

este espaço recebe a exposição fotográfica  “Amar Portugal” de Natacha Nowack. 

xiii. QUINZENA INTERCULTURAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2017 

A Quinzena Intercultural voltou a ser celebrada em São Brás de Alportel com um conjunto 

de atividades promotoras de diferentes culturas e da tolerância intercultural. Neste 

Âmbito, o Mercado Municipal acolheu no dia 20 de maio uma Mostra de Artes e Sabores 

do Mundo. Seguiu-se no dia 24 a ação de formação “Diálogo Intecrultural” com a 

formadora Estela Lousã, a ter lugar no Centro de Artes e Ofícios. Esta é uma iniciativa do 

Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes da Câmara Municipal. 

xiv. 32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DO ALGARVE - FIMA 

O 32º Festival Internacional de Música do Algarve – FIMA trouxe ao Cineteatro São Brás,  

no dia 20 de maio,  “As Quatro Estações” representantes dos quatro primeiros concertos 

para violino, de um total de doze, e a cada estação corresponde um soneto.  

Em São Brás de Alportel, a Orquestra Clássica do Sul apresentou esta obra barroca, tendo 

por solista convidado Rodrigo Gomes. Cada estação é composta por três andamentos que 

retratam a paisagem sonora das quatro estações do ano: primavera, verão, outono e 

inverno. 

Este Festival protagonizado pela Orquestra Clássica do Sul contou com o apoio da 

Câmara Municipal e do Programa 365 Algarve. 

 

xv. COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DANÇA. 

No dia 22 de abril, o Cineteatro São Brás foi palco de mais um emocionante espetáculo 

protagonizado pelas alunas da Escola de Dança Municipal e por diversos grupos 

convidados que deram corpo ao II Encontro de grupos de Dança “Pé de Dança”. Um 

espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança. 
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xvi. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA - ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO 

LOURO 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades com periodicidade mensal, 

bem como outras cuja especificidade faz com que tenham um cariz mais pontual. 

 

 COMEMORAÇÕES DIA MUNDIAL DO LIVRO. 

A Biblioteca Municipal assinalou o Dia Mundial do Livro com a apresentação de 2 livros. 

No dia 21 de abril Goreti Ferreira apresentou o livro “A Chave do Abismo”, numa sessão 

que contemplou ainda um momento de pintura ilustrativa ao vivo pelo artista plástico 

Ricardo Inácio. Seguiu-se no dia 28 a apresentação da obra “O Tratado da Loucura”, por 

Ana Cristina Silva e Edite Machado. 

 EXPOSIÇÃO DE MATIZES – FLORES EM TECIDO DE CRISTIN’S TENDERLY. 

O hall de entrada da Biblioteca Municipal brindou os seus visitantes, de 2 a 29 de maio, 

com uma exposição de flores em tecido, peças únicas e delicadas com inúmeras 

aplicações, verdadeiras preciosidades elaboradas pela artista Cristin’s Tenderly. 

 SÁBADOS FANTÁSTICOS. 

A Biblioteca Municipal abriu portas aos jogos de tabuleiros na tarde de 6 de maio para 

mais uma intensa dinâmica de estratégia e aprendizagens em torno dos mesmos. 

 CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER”. 

Em maio, dia 29, o Clube de Leitura marcou encontro com as “Republicanas Algarvias e a 

Literatura”. 

No dia 27 de março, a Sala João Belchior Viegas acolheu mais uma sessão do Clube de 

Leitura, desta feita dedicada à obra “ A casa da Convergência” na presença e participação 

da autora Manuela Sabino. 

 TAPETE VOADOR. 

“Depois da Chuva”, do autor Miguel Cerro foi a história escolhida para voar pelo mundo da 

fantasia no Tapete Voador de 8 de abirl. 

As histórias contadas no “Tapete Voador”, na tarde de 13 de maio, partiram à descoberta 

do livro “Cão Rafeiro!”, em mais um divertido momento de promoção da leitura. Em junho 

os voos prosseguiram no dia 1o em busca das aventuras de “O Lobo procura emprego”. 

 HORA DO CONTO. 
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“Quem quer um beijinho?” da autora Rocio Bonilla foi a história partilhada no mês de 

abril. 

No mês de maio a hora do conto desvendou a história “O Rosto da Avós” de Susana 

Ciraolo. 

 SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM. 

No dia 13 de maio a Biblioteca Municipal marcou novamente presença no Mercado 

Municipal, dando continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto da 

comunidade são-brasense.  

 CONCERTO PELO GRUPO CORAL 2º CAPÍTULO. 

No dia 17 de junho, a Biblioteca Municipal foi palco de um memorável concerto pelo 

Grupo Coral 2º Capítulo. 

Apadrinhado pela consagrada pianista algarvia Maria Campina e o seu marido Pedro 

Ruivo, este coro que veio a desenvolver um notável e pioneiro trabalho de divulgação da 

música coral no Algarve entre 1973 e 1980. Volvidos 30 anos, muitos dos antigos 

coralistas, desde sempre dedicados à música no panorama nacional e internacional, 

decidiram reativar o antigo coro em maio de 2011 e desde essa data que tem tido um 

assinalável êxito. 

 

CICLO DE FORMAÇÃO + FAMÍLIA. 

O Ciclo de Formação + Família é uma iniciativa gratuita de apoio às famílias organizada 

pela Câmara Municipal através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e 

a Associação para o Planeamento da Família.  

O Ciclo de Formação + Família deu-se a conhecer no dia 8 de abril, mediante a 

apresentação dos temas integrados no programa, seguido pela 1.ª Sessão “Cuidados na 

Gravidez”, sob orientação da Dr.ª Amália Pacheco. No dia 22 seguiu-se a segunda sessão 

dedicada ao  “O Sono do bebé”.  

O Ciclo de Formação + Família abordou no dia 13 de maio “ O Papel da Família no 

Desenvolvimento vocacional dos filhos”, uma sessão orientada pela psicóloga Rita Guapo, 

destinada a famílias com filhos adolescentes, maiores de 11 anos. 

Em junho os temas abordados foram: no dia 3 “A Família como fator protetor: 

comportamentos aditivos e sinais de alerta na adolescência”, sob orientação da psicóloga 

Margarida Pinto, Coordenadora da Equipa Técnica Especializada de Prevenção; e no dia 

17 “Aleitamento Materno: O essencial, com a Enfermeira Ana Luísa. 
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xvi. ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

 QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 6 de maio, o Centro da Calçadinha acolheu mais um ateliê para famílias com 

crianças dos 3 aos 12 anos onde se partiu à descoberta da ciência e dos segredos que a 

cozinha pode esconder na confeção de gelatina instantânea, gomas, entre outras 

guloseimas.  

 

xvii. 365 ALGARVE. 

A Câmara Municipal integra, através de um conjunto de iniciativas e eventos o Programa 

Regional 365 Algarve, dedicado à valorização da oferta cultural do Algarve, todos os dias 

do ano. No dia 8 de abril os Encontros do Devir, integrados neste programa, promoveram 

“São Brás de Alportel em 4 olhares, 4 criações”. Uma iniciativa que teve lugar no 

Cineteatro composta por 4 momentos distintos: “Antes”, teatro de Pedro Penim, “os 37 

minutos de São Brás de Alportel”, texto de Miguel Castro Caldas, ilustração de Filipe Pinto 

e leitura de Afonso de Melo, seguiu-se um roteiro de Gonçalo Duarte Gomes e Vídeo de 

Jorge Mestre Simão “Roteiros alternativos & Itinerário subjetivos”. Esta iniciativa 

culminou com a exposição fotográfica de Luis da Cruz “O Interesse pelo lugar”. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA 

FONTE FÉRREA 

O Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea é fundamental para o bom acolhimento dos 

visitantes que todos os dias passam por este espaço de lazer em pleno coração da Serra 

do Caldeirão. 

Após o término da concessão anterior e para que o espaço possa continuar a funcionar, a 

Câmara Municipal divulgou a hasta pública, conforme deliberação tomada pelo executivo 

em reunião ordinária realizada no dia 18 de abril de 2017. O último lanço oferecido foi no 

valor € 250,00, considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por 

encerrado o ato público com a adjudicação, por arrematação, a Rui Manuel Barros da Cruz 

do Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea. 
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(Reunião – 16/05/2017) 

 

 

 

COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, abriu portas a inúmeras atividades: 

  “A Biblioteca Fora de Si”, marcou presença no Mercado Municipal, como 

habitualmente, no dia 8 de abril, dias 13 e 27 de maio, bem como no dia 10 de junho, 

levando o mundo do conhecimento aos leitores, numa política de proximidade e 

valorização do livro e da leitura; 

 “Ações de empreendedorismo local”, sempre no terceiro sábado de cada mês, contou 

com a participação de “Sabores da Páscoa, no dia 15 de abril, da Escola de Música Rock 

On, no dia 20 de maio e a empresa “Trabecos da Vila” no dia 17 de junho; 

 “Mostra de Artesanato”, com a participação de Maria Teresa Neves, dia 8de abril, 

Ana Gouveia, a 13 de maio; e no dia 10 de junho contou com a presença da artesã Teresa 

Abreu. 

  “Mostra de Produtos”, a 22 de abril com a participação do Alfarrobista de Loulé, no 

dia 6 de maio, Marília Dias Ramosos foi a convidada presente e no dia 3 de junho Bruna 

Inácio – By Nature deu a conhecer os seus produtos. 

  “Demonstração Gastronómica” com a participação do Chef João Silva Pereira no 

último sábado de maio, dia 27. 

 

 

 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês de abril, maio e junho de 2017, o Mercado Municipal, 

acolheu o mercadinho dos produtores onde os produtos locais marcam presença e fazem 

a delicias de quem por eles passa e / ou disfruta. 
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iii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

No terceiro domingo de abril e maio como usual, realizou-se a Feira das Antiguidades e 

Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a desvendar objetos 

diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar. 

iii. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

O terceiro domingo dos meses de abril e maio, trouxeram também o habitual Mercadinho 

de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara municipal, a ter 

lugar no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e produção 

local. 

 

iv. SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS: COMO OBTER CARTÃO DE ARTESÃO. 

No dia 9 de maio, o Centro de Artes e Ofícios acolheu a Sessão de esclarecimentos “Como 

Obter Cartão de Artesão”, sob orientação da Associação de Artesão do Algarve, numa 

organização da Câmara Municipal. 

  

 

 

 TURISMO. 

i. ROTA DO CARACOL 2017. 

Numa perspetiva de valorização das tradições gastronómicas do petisco e no potencial 

turístico associado, a Câmara Municipal promoveu mais uma edição da Rota do Caracol, 

em colaboração com os estabelecimentos locais. Esta 7ª edição contou com a 

participação dos seguintes espaços: Café Central Mesquita “Bolota”; Snack Bar Café 

“Correia”; Snack Bar “Manta”; Bar Sociedade Recreativa Alportelense; Snack Bar 

Pastelaria “Sol Dourado”; Café Restaurante “União”; Taberna Zé Oliveira; Fun&Food; 

Café Vitória; Casa da Barreira; Snack Bar “Botinas” e Spot da Marta Tapas e Petiscos. 

 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO GRUPO MARAFADOS DO TT 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 350,00 para apoiar a 
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realização do Passeio Turístico de Todo o Terreno denominado de “São Brás TT 2017 

Rotas Du Gharb”, realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2017. 

(Reunião – 02/05/2017) 

iii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL – PROMOÇÃO DA MOBILIDADE ELÉTRICA E DO 

TURISMO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DO ALGARVE 

Em prol de uma mobilidade sustentável, assente na utilização de transportes com baixos 

impactos ambientais, e de uma tecnologia com soluções eficientes em termos de energia, 

a Câmara Municipal decidiu integrar a 2.ª fase da Rede Piloto para a Mobilidade Elétrica, 

acolhendo neste âmbito dois postos de carregamento elétrico. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de 

colaboração a celebrar entre as Câmaras Municipais do Algarve, o Instituto do Turismo de 

Portugal, I.P. e a MOBI.E, S.A. no âmbito da promoção de uma mobilidade sustentável.  

 (Reunião – 16/05/2017) 

 

iv. FESTA DAS TOCHAS FLORIDAS. 

A Câmara Municipal apoiou uma vez mais a realização da Festa das Tochas Floridas, 

organizada pela Associação Cultural Sambrasense e Paróquia de São Brás de Alportel, 

com o apoio de voluntários que se associam a esta festa. 

No domingo de Páscoa, dia 16 de abril, a tradição voltou a sair à rua naquela que é a 

manifestação de fé mais significativa de São Brás de Alportel a Festa das Tochas Floridas, 

que atinge o seu ponto alto na Procissão da Aleluia. O programa integrou ainda o habitual 

Encontro de Sabores e uma tarde cultural temperada com petiscos; a apresentação dos 

resultados dos Concursos: Jogos Florais, Tochas Floridas e varandas Floridas e a animação 

musical garantida pelo Grupo Folclórico da velha Guarda e Sérgio Rossi. 

Para o sucesso do evento foi decisivo o apoio logístico e recolha de flores potenciado pela 

autarquia, além do apoio financeiro referido na última assembleia municipal. 

v. IX QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO” 

No sentido de dar continuidade à estratégia de promoção turística implementada pelo 

município, a Câmara Municipal promoveu mais uma edição da Quinzena gastronómica 

“Sabores do Caldeirão”. Esta iniciativa decorreu de 6 a 18 de abril, com a colaboração dos 
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restaurantes: Casa de Pasto Adega Nunes, dos restaurantes 100tenário, Fonte da Pedra, 

Graciano, Lagar da Mesquita, O Marquês, Sabores do Campo e Zé Dias com o objetivo de 

valorizar a gastronomia tipicamente serrana, de inspiração mediterrânica, e de elevado 

potencial turístico. 

 

vi. CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2017  

No sentido de dar continuidade a este ciclo temático dedicado à Dieta Mediterrânica e seu 

modo de vida, no dia 30 de abril o passeio foi dedicado ao tema: “A Cozinha é a minha 

botica”, sob orientação de Otília Eusébio, da Associação das Terras e Das Gentes da Dieta 

Mediterrânica. No dia 28 de maio, o Ciclo de Passeios desafiou a conhecer a Cultura 

Mediterrânica da Cal, num passeio orientado pelos arquitetos José Lima e Marta Santos. 

 

v. RESIDÊNCIA CRIATIVA – PROJETO DESIGN& OFÍCIOS.  

A Câmara Municipal voltou a promover mais uma Residência Criativa, do projeto 

Design&Ofícios, no parque Roberto Nobre, de 27 de abril a 1 de maio. Esta oficina, voltou 

a juntar criadores e mestres de ofícios tradicionais com o objetivo de 

desenvolverem projetos experimentais, no âmbito do ecodesign, do artesanato 

contemporâneo e das artes decorativas. 

 

v. ROTA TT DU GHARB 2017.  

A Rota TT Du Gharb decorreu durante os dias 29 e 30 de abril e ligou o concelho são-

brasense a Aljezur, num passeio todo-o-terreno turístico pelo deslumbrante cenário da 

serra algarvia.  

Este evento promotor dos desportos motorizados e das qualidades territoriais de São 

Brás para o efeito foi uma iniciativa do grupo Marafados do TT, com o apoio da Câmara 

Municipal. 

 

 

 

 DESPORTO. 
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I. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 5.000,00 à União 

Desportiva e Recreativa Sambrasense para fazer face às despesas com o melhoramento 

da vedação do campo de futebol “Sousa Uva”.  

(Reunião – 18/04/2017) 

 

II. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ATLETA SÃO-BRASENSE INÊS PONTE GRANCHA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 4.300,00 à 

Associação ZENITE, para apoiar as atividades desportivas da atleta São-brasense Inês 

Ponte Grancha, copiloto de rally, reconhecida a nível nacional pelo seu percurso.  

(Reunião – 18/04/2017) 

 

III. CESSAÇÃO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DO CAMPO DE FUTEBOL “SOUSA UVA” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, cessar, o acordo de cedência do Campo 

de Futebol “Sousa Uva” celebrado com a União Desportiva e Recreativa Sambrasense em 

12 de fevereiro de 2014. Esta cessação de acordo ocorre na sequência de comunicação, 

remetida pela União Desportiva e Recreativa Sambrasense, libertando a Câmara 

Municipal do encargo assumido conforme contrato celebrado em 30 de janeiro de 2014 

com a anterior direção do clube. 

(Reunião – 02/05/2017) 

 

IV. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 750,00 ao Grupo 

Desportivo e Cultural de Machados, para ajudar a fazer face às despesas inerentes à 

deslocação da Equipa ao Funchal, na Madeira, no âmbito da sua participação na 2.ª Fase 

da Taça Nacional de Futsal Seniores Femininos, realizada nos dias 03 e 04 junho corrente. 

(Reunião – 14/06/2017) 
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V. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – MOTOCLUBE “OS UNIDOS DA ESTRADA” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 250,00 ao 

Motoclube “Os Unidos da Estrada”, de modo a fazer face às despesas apoiar a deslocação 

a concentração internacional de Bordeaux, de forma a levar o nome de São Brás de 

Alportel além-fronteiras. 

(Reunião – 14/06/2017) 

 

 

VI. CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MARCHA/CORRIDA PELO ALGARVE. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel continua a honrar a parceria estabelecida 

com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, mediante a cedência de 

transporte para a participação regular da Marcha/Corrida pelo Algarve. Em junho, a 

autarquia facultou transporte para a Marcha/Corrida de dia 18, com destino a Quelfes. 

 

VII. I JORNADAS TÉCNICAS DE FUTEBOL 2017. 

A autarquia apoiou a realização das I Jornadas Técnicas de Futebol 2017 realizadas no 

passado dia 15 de junho, em São Brás de Alportel. Esta iniciativa da Associação nacional 

de Treinadores de Futebol com o apoio de diversas entidades contou com a participação 

de diversos treinados e especialistas da matéria que durante 10 horas partilharam com 

técnicos e dirigentes associativos de toda a região do algarve experiências e 

conhecimentos determinantes para motivar os atletas e alcançar o sucesso. 

VIII. PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS – REABERTURA. 

A valorização dos equipamentos desportivos e respetiva utilização é prioritária para a 

qualidade de vida dos são-brasenses, neste sentido, a autarquia reabriu a época balnear 

nas Piscinas Municipais Descobertas de São Brás de Alportel no passado dia 15 de junho. 

Até aos 10 anos de idade a entrada é gratuita desde que acompanhado por um adulto e 
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com autorização escrita dos Pais, para maiores de 10 ano o valor de entrada é de 1,23€. 

Neste espaço de desporto e lazer a autarquia garante ainda a presença de nadador 

salvador para uma maior segurança dos utilizadores 

 

 

 

RENOVAÇÃO URBANA 

i. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) 

|REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO| 
 
No âmbito das Comemorações do 103º Aniversário do Município de São Brás de Alportel, 

dia 1 de junho, o Presidente da Câmara Municipal e a Sr.ª Secretária de Estado do 

Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos inauguraram a  

obra de Requalificação do Largo de São Sebastião. 

Esta foi a primeira obra concluída no Algarve no âmbito do Plano de Ação e Regeneração 

Urbana (PARU), um investimento no valor de 315.450,94€ financiado a 65% pelo 

Programa Operacional Regional CRESC Algarve.  

O projeto, de autoria da Arquiteta Paisagista Amélia Santos foi realizado pela empresa 

são-brasense TrunfOriginal Lda. 

Esta obra de futuro em pleno núcleo urbano são-brasense é crucial para a atratividade e 

notoriedade de São Brás de Alportel que será um importante contributo para o 

desenvolvimento económico e a dinamização turística do concelho. 

 

|PARQUE DA VILA – 2ª FASE| 

No âmbito das Comemorações do 103º Aniversário do Município de São Brás de Alportel, 

dia 1 de junho, foi ainda inaugurada a obra de ampliação do Parque da Vila- Fase 2 que 

veio promover a mobilidade e acessibilidade para todos, bem como criar mais 25 lugares 
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de estacionamento em pleno centro urbano são-brasense melhorando ainda a imagem 

urbana do local. 

As intervenções efetuadas tiveram em consideração as diretrizes do plano “São Brás 

Acessível para todos” permitindo uma circulação sem constrangimentos, medidas que 

visam tornar o espaço urbano acessível a todos. 

Esta obra foi executada pela empresa Rolear On SA. com um custo associado de 

43.460,68€. 

 

 

PATRIMÓNIO 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – RESTAURO DA CAPELA DO 

ALPORTEL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 2.000,00 à Paróquia 

de São Brás de Alportel para a conclusão das obras de restauro na Capela do Alportel.  

(Reunião – 14/06/2017) 

 

 

OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTOS DE LOUVOR. 

| União Desportiva e Recreativa Sambrasense: subida à 1ª divisão Distrital de Seniores| 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor à equipa 

sénior de futebol da União Desportiva Recreativa Sambrasense (UDRS) que garantiu a 

subida à 1ª divisão Distrital de Seniores. 

Este é o produto do trabalho e empenho de toda a equipa envolvida, dirigentes e equipa 

técnica da UDRS, que ao longo dos últimos anos apostaram no “renascimento” da 

modalidade em seniores no nosso Concelho. Contribuindo globalmente para a promoção 

do espirito competitivo e dos valores de estilos de vida saudáveis. 

(Reunião – 16/05/2017) 

 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de23  de junho  de 2017 Página 38 de 39 

 

ii. COMEMORAÇÕES DO 103º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

O Programa Comemorativo do 103º aniversário do Município de São Brás de Alportel teve 

início com a Cerimónia Protocolar de Hastear da bandeira, no Largo de São Sebastião, 

com a participação do Agrupamento de Escuteiros e do Corpo de Bombeiros Voluntários 

de São Brás de Alportel 1330, com acompanhamento musical pela Banda Filarmónica de 

São Brás de Alportel. Seguiu-se o descerramento da placa de inauguração deste renovado 

espaço, numa cerimónia inaugural presidida pela Sr.ª Secretária de Estado do 

Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos. 

Seguiu-se um segundo momento da sessão, com a Cerimónia de Assinatura do Protocolo 

de Geminação entre o Município de São Brás de Alportel e o município francês de Roche 

La Moliére, uma ponte de cooperação, união e partilha, nas mais diversas áreas, entre 

povos irmãos, que visa o enriquecimento das comunidades envolvidas. 

A manhã contemplou ainda a inauguração do Parque da Vila 2ª Fase, a poente do Largo 

de São Sebastião, um espaço acessível a pessoas de mobilidade reduzida, que oferece 

mais 25 lugares de estacionamento de apoio ao núcleo urbano são-brasense. 

Durante a tarde, ocorreu a habitual homenagem ao fundador do Concelho, João Rosa 

Beatriz, numa Romagem ao Mausoléu no Cemitério Municipal onde houve ocasião para 

prestar merecido tributo à Família Passos, cujo contributo é incontornável na história do 

concelho.  

Neste dia 1 de junho, data em que se assinalou também o Dia Mundial da Criança, o 

Jardim Carrera Viegas acolheu mais uma edição da Festa da Criança com inúmeras 

atividades e momentos de animação, que contou com a participação dos grupos “Panda e 

os carolas” e “Tic-Tac”. 

À noite, a Praça da República acolheu o espetáculo da conceituada banda portuguesa 

“The Gift”, seguiu-se o cantar de parabéns ao município e o corte do bolo do aniversário, 

elaborado pelas doceiras são-brasenses: A Ti Marquinhas, Dorfir, Mónica Guerra e Casa 

Reis. 
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A noite encerrou com um fantástico espetáculo de pirotecnia, produzido uma vez mais 

pela empresa são-brasense Algarve Pirotecnia. 

 

i. PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E ROCHE LA 

MOLIÉRE . 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Protocolo de 

Geminação estabelecido entre os municípios de São Brás de Alportel e Roche la Moliére, 

no dia 1 de junho, no âmbito das Cerimónias Comemorativas do 103º aniversário do 

Município. 

(Reunião – 14/06/2017) 

 

 

São Brás de Alportel, 23 de junho de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


